(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1)

(2)

(3)

เขียนที่
Issued at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
I/We
nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to
vote equal tovotes as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ก็ได้ โปรดใช้ ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ
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. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years, residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ or
 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age
years, residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม สามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งแกรนด์บอลรู ม ชัน้ 7 โรงแรมทองธารา ริ เวอร์ วิว
เลขที่ 9/99 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders
Meeting 2019 (the Meeting) on Thursday 4 April 2019 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)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดัง นี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/ 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2561
To Consider and Certify the Minutes of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting
2018, held on 14 december 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดาเนินงานปี 2562
Acknowledging the operational results for the year 2018 and the plan for the year 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่
เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2561สิ ้น
สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
To consider and approve the statements of financial position and income statements
for the fiscal year 2018 ending on December 31, 2018 and the auditor's report

Agenda 3

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่
เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
Approve
Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
To Consider and Approve the Appointment and Remuneration of External Auditors Year 2019

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่ 5
Agenda 5

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2562
To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by
Rotation in 2019
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


1

นายอัฒฑวุฒิ หิ รัญบูรณะ
Mr. Athavudhi Hirunburana
 เห็นด้วย
Approve

2

 งดออกเสี ยง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To Consider and Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2019
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

นางสาว ปาลาวี บุนนาค
Ms. Palawi Bunnag
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 6
Agenda 6

 งดออกเสี ยง
Abstain

นายอโณทัย อดุลพันธ์
Mr.Anotai Adulbhan
 เห็นด้วย
Approve

3

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกาไรจากกาไรสะสมของบริษัท ประจาปี 2561 เพื่อจ่ ายหุ้นปั นผล

Agenda 7

To consider and approve the allocation of profit from the retained earnings of the Company for the
year 2018 to pay stock dividends
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
To consider and approve the increase of the registered capital by allocating the newly issued
ordinary shares of the Company in the form of general mandate
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


วาระที่ 9
Agenda 9

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
To consider and approve the increase of the Company's registered capital
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


วาระที่ 10
Agenda 10

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association in
accordance with the increase of the registered capital
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


วาระที่ 11
Agenda 11

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to support
the stock dividend payment
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)
 (ข)
(b)


วาระที่ 12
Agenda 12

(5)
(6)
(7)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Other Matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ
Other statements or evidences (if any) of the proxy
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ 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
ลงนาม/Signed

(

)

(

)

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not
split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ
(2) ได้ เว้ นแต่กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a
portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

4. กรณีหากมีข้อกาหนดหรื อข้ อบังคับใดกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะต้ องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะ
เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการเรื่ องใดที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุ
ไว้ ในข้ อ (5)
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 (5).
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ได้ แก่ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัตกิ รรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L.Thirachet Sonakul to be the
proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment 6)

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลคิ คอร์ พ จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Selic Corp Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์
บอลรู ม ชั น้ 7 โรงแรมทองธารา ริ เ วอร์ ว ิว เลขที ่ 9/99 ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ 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
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
Approve
 ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
Approve
 ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all
respects.
ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date
ลงชื่อ/ Signed
วันที่/ Date

(

)

(

)

ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

