
           บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 4 หนา้ที่ 1 

                                                                                                                                                 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A 

เขียนที่................................................................. 
                                                                   Written at 

วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ.................. 
                                                                                                                    Date                Month                                       Year            

(1)   ขา้พเจา้.............................................................................................สญัชาติ..................อยูบ่า้นเลขท่ี......................... 
 I / We                   Nationality                  Residing at 

ถนน.................................................ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
Road                  Sub-district                              District 

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
Province            Postal Code 

(2)   เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  สาลี่อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) / Being a shareholder of Salee Industry Public  

       Company Limited. (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................เสยีง  ดงันี ้ 
holding the shares in the total amount of                      shares, and having the right to vote equals to                              votes as follows:- 

 หุน้สามญั..................................................หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง 
 Ordinary share                                               shares   having the right to vote equals to                      votes 

หุน้บรุมิสทิธิ..............................................หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง 
Preterence share              shares   having the right to vote equals to                 votes 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทก็ได)้  
         Hereby appoint to   (The Shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy) 

   1.   ช่ือ........................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
        Name                                                                                                                       age                               years      

   อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................. 
       Residing at                            Road                                                               Sub-district   

   อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.................. หรอื 
      District                           Province                                                   Postcal Code                         or 

 2.   มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระ ของบรษัิท  /  Appoint the Independent Director.   

1)  พลอากาศเอกบรุรีตัน ์ รตันวานิช  กรรมการอิสระ   อาย ุ73 ปี 
      Air Chief Marshal Bureerat  Rattanawanich Independent Director     73 Years old. 

2)  นายไพฑรูย ์เลศิเพ็ญเมธา  กรรมการอิสระ   อาย ุ68 ปี 
      Mr.Paitoon Lertpenmaethan Independent Director     68 Years old. 

3)  นายพฒันา อศัวนิเวศน ์  กรรมการอิสระ   อาย ุ 69 ปี 
      Mr.Pathana Assawaniwest                 Independent Director    69 Years old. 

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

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.  ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษัิท สาลี ่พริน้ทต์ิง้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 19 หมู ่10 ต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 



           บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 4 หนา้ที่ 2 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the shareholders for year 2021 to be held on 
Friday April 23, 2021 at 11.00 a.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. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects. 

 
 

ลงช่ือ.........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                                                Grantor   

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

ลงช่ือ.........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                                                Grantor   

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

   ลงช่ือ.........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature                                                                               Grantee   

          (..............................................................................)    
 
หมายเหตุ  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกลงคะแนนเสยีงได ้  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 4 หนา้ที่ 3 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

Proxy Fom B.  

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

วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ.................. 
                                                                                                                     Date                Month                                       Year            

(1)   ขา้พเจา้.............................................................................................สญัชาติ..................อยูบ่า้นเลขท่ี......................... 
 I / We                   Nationality                 Residing at 

ถนน.................................................ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
Road                 Sub-district                                              District 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
Province                      Postal Code 

(2)   เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  สาลี่อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) / Being a shareholder of Salee Industry Public  

       Company Limited. (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง  ดงันี ้ 
holding the shares in the total amount of                      shares, and having the right to vote equals to                             votes as follows:- 

 หุน้สามญั...................................................หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง 
 Ordinary share                                                  shares   having the right to vote equals to                     votes 

หุน้บรุมิสทิธิ...............................................หุน้     ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง 
Preterence share                 shares    having the right to vote equals to                 votes 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทก็ได)้  
         Hereby appoint to   (The Shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy) 

   1.   ช่ือ........................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
        Name                                                                                                                      age                              year      

   อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................. 
       Residing at                           Road                                                                Sub-district   

   อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรอื 
      District                           Province                                                 Postcal Code                          or 

 2.   มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระ ของบรษัิท  /  Appoint the Independent Director.   
1)  พลอากาศเอกบรุรีตัน ์ รตันวานิช  กรรมการอิสระ   อาย ุ73 ปี 
      Air Chief Marshal Bureerat  Rattanawanich Independent Director     73 Years old. 

2)  นายไพฑรูย ์เลศิเพ็ญเมธา  กรรมการอิสระ   อาย ุ68 ปี 
      Mr.Paitoon Lertpenmaethan Independent Director     68 Years old. 

3)  นายพฒันา อศัวนิเวศน ์  กรรมการอิสระ   อาย ุ 69 ปี 
      Mr.Pathana Assawaniwest                 Independent Director    69 Years old. 

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

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.  ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษัิท สาลี ่พริน้ทต์ิง้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 19 หมู ่10 ต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 



           บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 4 หนา้ที่ 4 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the shareholders for year 2021 to be held on 
Friday April 23, 2021 at 11.00 a.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. 

 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
         I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:- 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda No.1  To Consider of the approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020. 

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

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรอบปี 2563 
Agenda No.2  To acknowledge the company’s operating resulf for the year 2020. 

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

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติและรับรอง งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3  To consider for the approval of the balance sheet and the income statement for the year ended 31  
December 2020. 

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

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4  To Consider for the approval of appropriation of profits for the year 2020 and the dividend omission. 

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

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda No.5  To consider for the approval of electing directors in replacement for the directors due to retire. 

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

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

  

  

  

  



           บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 4 หนา้ที่ 5 

 

  การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระทั้งชุด 
                           Election of all retired member of the Board of Directors     

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Election of each retired member of the Board of Directors 

(1) นายสาทสิ ตตัวธร  /  Mr.Sathit Tatawatorn   
         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

(2) นางพิมพา จวิะพรทพิย ์ /  Mrs.Pimpa Chivapornthip 

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

(3) นายเลอพงศ ์วงศท์วีพิพัฒน ์/  Mr.Lerpong Wongthaweepitpat 

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No.6  To consider for the approval of the directors’ remuneration for the year 2021. 

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

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda No.7  To consider for the approval of the appointment of the Company’s auditors and the auditor’s remuneration  
for year 2021. 

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

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)........................................................................................... 
Agenda No.8  To consider other matters. (if any)  

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

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนน   
       เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
        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. 

(6)   ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ท่ี      
       ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื     
       เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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         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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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 
 

ลงช่ือ...............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                                                  Grantor   

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

ลงช่ือ...............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                                                  Grantor   

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

ลงช่ือ...............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature                                                                                Grantee   

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

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้น
ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนบ 
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Annex to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Salee Industry Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษัิท 
สาลี ่พริน้ทต์ิง้ จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 19 หมู ่10 ต าบลคลองสี ่ อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี หรอืพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย / The Annual General Meeting of the Shareholders for year 2021 held on Friday April 23, 2021 at 11.00 a.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. 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

                 appropriate in all respects. 

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

 appropriate in all respects. 

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

                 appropriate in all respects. 

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)    The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

                 appropriate in all respects. 

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

         เห็นดว้ย / Approve            ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสยีง / Abstain 
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  ส าหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand. 

 

 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                           

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C. 

เขียนที่.............................................................. 
                                                                   Written at 

วนัท่ี..................เดือน...................................พ.ศ........................ 
                                                                                                          Date                    Month                                       Year            

(1)   ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ.......................อยูบ่า้นเลขท่ี.......................... 
         I / We                                                                                                  Nationality                       Residing at     

ถนน.................................................ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ................................................ 
Road                                                     Sub-district                                                             District  

จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 
Province                                                                  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั / as being the custodian of................................................ 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) / being a shareholder of Salee Industry Public 

Company Limited. (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง  ดงันี ้ 
Holding a total amount of                                                 shares, and having the right to vote equls to                             votes as follows:- 

 หุน้สามญั...................................................หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง 
 Ordinary share                                                  shares   having the right to vote equals to                     votes 

หุน้บรุมิสทิธิ...............................................หุน้     ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง 
Preterence share                 shares   having the right to vote equals to                 votes 

 (2)   ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทก็ได)้  
         Hereby appoint to   (The Shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy) 

   1.   ช่ือ........................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
        Name                                                                                                                      age                              year      

   อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................. 
       Residing at                           Road                                                                Sub-district   

   อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรอื 
      District                           Province                                                 Postcal Code                          or 

 2.   มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระ ของบรษัิท  /  Appoint the audit committee.   
1)  พลอากาศเอกบรุรีตัน ์ รตันวานิช  กรรมการอิสระ   อาย ุ73 ปี 
      Air Chief Marshal Bureerat  Rattanawanich Independent Director     73 Years old. 

2)  นายไพฑรูย ์เลศิเพ็ญเมธา  กรรมการอิสระ   อาย ุ68 ปี 
      Mr.Paitoon Lertpenmaethan Independent Director     68 Years old. 

3)  นายพฒันา อศัวนิเวศน ์  กรรมการอิสระ   อาย ุ 69 ปี 
      Mr.Pathana Assawaniwest                 Independent Director    69 Years old. 

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

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.  ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่ พริน้ทต์ิง้ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 19 หมู ่10 ต าบลคลองสี ่อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of the shareholders for year 2021 to be held on 
Friday April 23, 2021 at 11.00 a.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. 

(3)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
         I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:- 

มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
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:- 

หุน้สามญั.......................................หุน้  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้...............................เสียง 
Ordinary                                               shares with the number of votes                                                   votes      

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด / Total voting rights are all.............................................................เสยีง / votes 
 (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
        I / We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meetings as follows:- 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda No.1  To Consider of the approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020. 

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

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรอบปี 2563 
Agenda No.2  To acknowledge the company’s operating resulf for the year 2020. 

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

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3  To consider for the approval of the balance sheet and the income statement for the year ended 31  
December 2020. 

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

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4  To Consider for the approval of appropriation of profits for the year 2020 and the dividend omission. 

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

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda No.5  To consider for the approval of electing directors in replacement for the directors due to retire. 

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

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

  การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระทั้งชุด 
                           Election of all retired member of the Board of Directors     

   เห็นดว้ย / Approve               ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove             งดออกเสยีง /  Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Election of each retired member of the Board of Directors 

(1) ช่ือกรรมการ     นายสาทิส ตตัวธร  /  Mr.Sathit Tatawatorn   
       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

(2) ช่ือกรรมการ    นางพิมพา จวิะพรทิพย ์ /  Mrs.Pimpa Chivapornthip 
       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

(3) ช่ือกรรมการ    นายเลอพงศ ์วงศท์วีพพิัฒน ์ /  Mr.Lerpong Wongthaweepipat 
       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No.6  To consider for the approval of the directors’ remuneration for the year 2021. 

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

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda No.7  To consider for the approval of the appointment of the Company’s auditors and the auditor’s remuneration  
for year 2021. 
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(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ................................................................................................ 
Agenda No.8  To consider other matters (if any)  

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

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                     votes             Disapprove                    votes               Abstain                           votes 

        (5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
        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. 

        (6)   ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                                     Grantor   

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

ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                                     Grantor   

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

  ลงช่ือ..................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature                                                                   Grantee 

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

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้
ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน) 
     A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf   
     of such shareholder; and 

(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดยีน  
    A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้น
ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Annex to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Salee Industry Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่บรษัิท 
สาลี ่พริน้ทต์ิง้ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 19 หมู ่10 ต าบลคลองสี ่ อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี หรอืพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย  / The Annual General Meeting of the Shareholders for year 2021 held on Friday  April  23, 2021 at 11.00 a.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. 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง           ไมเ่ห็นดว้ย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                   votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง           ไมเ่ห็นดว้ย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                    votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง           ไมเ่ห็นดว้ย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                   votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 
 

วาระท่ี / Agenda...................... เรือ่ง / Re:................................................................................. 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

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

       เห็นดว้ย..................เสยีง           ไมเ่ห็นดว้ย..................เสยีง           งดออกเสยีง..................เสยีง  
  Approve                   votes               Disapprove                    votes               Abstain                           votes 


