(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

หน ังสือมอบฉ ันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C)
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Issued at
วันที่
เดือน
Date
Month

(1)

ข ้าพเจ ้า
I/We
อยูบ
่ ้านเลขที่
Address

(2)

เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท ซีลค
ิ คอร์พ จาก ัด (มหาชน) (บริษ ัทฯ)
being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited (The Company)
้ รวม
โดยถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน
holding the total amount of
 หุ ้นสามัญ
ordinary share
 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
preference share

(3)

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
shares and have the rights to
vote equal tovotes as follows:
หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
เสียง
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
เสียง
shares and have the right to vote equal to
votes

ขอมอบฉั นทะให ้ (ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก็ได ้ โปรดใช ้ข ้อมูลตามหมายเหตุ
ข ้อ 6)
Hereby appoint(The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to
be the proxy, please refer to details in Remark No.6)
่
 1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
years, residing at

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

หรือ or
่
 2. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age

ปี อยูบ
่ ้านเลขที่
years, residing at

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
้ 7 โรงแรมทองธารา ริ
วิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันศุก ร์ท ี่ 14 ธั นวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องแกรนด์บอลรูม ชัน
เวอร์ววิ เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน
เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General
Shareholders Meeting No.1/2018 (the Meeting) on Friday 14 December 2018 at 14.00 hours at the Grand Ballroom,
7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkoleam, Bangkok 10120 or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.
(4)

ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 (ก) มอบฉั นทะตามจานวนหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื และมีสท
(a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.
 (ข) ขอมอบฉั นทะบางส่วน คือ
(b) To grant a part of




หุ ้นสามัญ
………………………
ordinary share
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
………………………
preference share

หุ ้น
shares
หุ ้น
shares

ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้………………………
และมีสท
and have the rights to vote equal to
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้………………………
และมีสท
and have the rights to vote equal to

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ทัง้ หมด…………………………… เสียง
Total rights to vote equal to………………………………………votes

(5)

ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

ร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมือ
่ ว ันที่ 5
เมษายน 2561
To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders’
Meeting 2018, held on 5 April 2018
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.



วาระที่ 2

Agenda 2

(ข)
(b)


ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

้ หุน
พิจารณาอนุม ัติการเข้าซือ
้ สาม ัญใน บริษ ัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส ์ จาก ัด (“PMCT”)
ในประเทศไทย และหุน
้ สาม ัญใน บริษ ัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส ์ พีทอ
ี ี ลิมเิ ตด (“PMCS”)
ในประเทศสิงคโปร์
To Consider and Approve the Company to enter into the transaction of
100% shares acquisition of the PMC Label Materials Co., Ltd. (“PMCT”), a
limited company registered in Thailand, in the amount of 1,000,000
shares or representing 100% of the ordinary shares in PMCT, from Mr.
Tan Yong Heng and the other two existing shareholders (the “PMCT
Sellers”), in the amount of not exceeding Baht 945,000,000, and all of
the ordinary shares in PMC Label Materials Pte. Ltd., a limited company
registered in Singapore (“PMCS”) in the amount of 2 shares or
representing 100% of the ordinary shares in PMCS from Mr. Tan Yong
Heng and Ms. Tan Soo Lang (the “PMCS Sellers”)
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ธิพจ
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.



วาระที่ 3

Agenda 3

(ข)
(b)


ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุม ัติการเปลีย
่ นแปลงว ัตถุประสงค์การใชเ้ งินเพิม
่ ทุนทีไ่ ด้ร ับจากการเสนอขายหุน
้
สาม ัญ
เพิม
่ ทุน
To Consider and Approve the amendment to the Company’s objectives
for utilization of the IPO Proceeds as a result of the initial public offering
of 80,000,000 ordinary shares (IPO) at 2.90 per shares between October
10-12, 2016, which after deduction of underwriting fee and other
relevant expenses, resulting in the net IPO proceeds of Baht 216.12
million. As of July 25, 2018, the Company reported the balance amount
of Baht 53.53 Million from the IPO Proceeds Utilization to the Stock
Exchange of Thailand for the period ended June 30, 2018 which
consisted of 4 objectives, which are (1) Investment in Research and
Development’s Equipment had balance of Baht 29.47 Million (2) Building
and Production Process Improvement with the balance of Baht 2.25
million (3) Investment in ERP systems (SAP) with the balance of Baht
0.99 million and (4) The company’s working capital of Baht 20.82 million.

เสียง
votes
เสียง
votes

As the previous stated objectives number 1, 2, and 3 have been
completed with the balance amount of Baht 32.71 million in total. The
company wishes to consolidate the remaining IPO proceeds for the
purpose of improving the Company’s cash flow and future investment, in
order to support future business expansions of the Company from the
original balance amount of Baht 20.82 million to the amount of Baht
53.53 million.
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ธิพจ
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.



วาระที่ 4
Agenda 4

(ข)
(b)


พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
Other Matters (if any)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.


(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:


(6)
(7)

(8)

ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

เห็นด ้วย
Approve



ไม่เห็นด ้วย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) ของผู ้รับมอบฉั นทะ
Other statements or evidences (if any) of the proxy
การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือมอบฉั นทะนี้ ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน
้ ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect
and isn’t my/our voting.
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทท
ี่ ป
ี่ ระชุม
มีก ารพิจ ารณาหรือ ลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีท ี่ มก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ เพิม
่ เติม
ิ ธิพจ
ข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทาไปในการประชุมนัน
้ เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุใน
หนังสือมอบฉั นทะให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be
deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed

ผู ้มอบฉั นทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผู ้รับมอบฉั นทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ / Remark
่ ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน
1. หนังสือมอบฉั นทะแบบ ค. นี้ ใช ้เฉพาะกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นทีป
่ รากฏชือ
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
้
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2.

หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร ้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉั นทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉั นทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.

3.

ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may
not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4.

ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉั นทะตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

5.

กรณีหากมีข ้อกาหนดหรือข ้อบังคับใดกาหนดให ้ผู ้รับมอบฉั นทะต ้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอืน
่ ใด เช่น กรณีผู ้รับมอบ
ฉั นทะเป็ นผู ้มีสว่ นได ้เสียในกิจการเรือ
่ งใดทีไ่ ด ้เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน
โดยระบุไว ้ในข ้อ (8)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the
case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark
the statement or provide evidence by specifying in Clause (8).

6.

วาระเลือกตัง้ กรรมการ สามารถเลือกตัง้ การรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.

7.

ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได ้แก่ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล เป็ นผู ้รับมอบ
ฉั นทะแทนผู ้ถือหุ ้น (รายละเอียดประวัตก
ิ รรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L.Thirachet Sonakul, to
be the proxy; (details of directors as shown in the Attachment 6)

ใบประจาต่อแบบหน ังสือมอบฉ ันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท ซีลค
ิ คอร์พ จาก ัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Selic Corp Public Company Limited.
ในการประชุมวิส ามัญผู ้ถือ หุ ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันศุก ร์ท ี่ 14 ธั นวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องแกรนด์บอลรูม
้ 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์ววิ เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ชัน
หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
For the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2018 shall be held on Friday 14 December 2018
at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road,
Bangkoleam, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda

เรือ
่ ง
Re :

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda

เรือ
่ ง
Re :

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda






เรือ
่ ง
Re :
่ กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย
Approve
่ กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย
Approve
่ กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย
Approve



ไม่เห็นด ้วย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain



ไม่เห็นด ้วย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain



ไม่เห็นด ้วย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต ้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
่ / Signed
ลงชือ

ผู ้มอบฉั นทะ/ Grantor
(

)

(

)

วันที/่ Date
่ / Signed
ลงชือ
วันที/่ Date

ผู ้รับมอบฉั นทะ/ Proxy

