
     

  

หนา 1 จาก 4 

 

อากรแสตมป 
20 บาท 

 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมทะเบียนการคา  
เ ร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2550 

............................................. 
 

เขียนที่ ................................................... 

วันที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ. ..................... 
 

(1)   ขาพเจา ........................................................................................................................... สัญชาติ .......................................  

อยูบานเลขท่ี ......................................................... ถนน ............................................. ตําบล/แขวง ...................................................... 

อําเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ................................................... 

(2)   เปนผูถือหุน ของ บริษัท  อารเอส จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................... เสียง ดังน้ี 

         หุนสามัญ ............................................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................................ เสียง  

         หุนบุริมสุทธิ .......................................... หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................... เสียง 

 (3)   ขอมอบฉันทะให  (สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

  (1) ............................................................................................ อายุ ................... ป   อยูบานเลขท่ี ................................ 

ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/เขต...................................................... 

จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ....................................................  หรือ  

  (2) ............................................................................................ อายุ ................... ป   อยูบานเลขท่ี ................................ 

ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/เขต...................................................... 

จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ....................................................  หรือ  

 (3) ............................................................................................ อายุ ................... ป   อยูบานเลขท่ี ................................ 

ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/เขต...................................................... 

จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ....................................................    
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เ พื่อ เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
ก า รประช ุมสาม ัญผู ถ ือหุ นประจําป   2 5 5 5    ในว ัน ที ่ 1 9  เ มษายน  2 5 5 5  เ วลา  1 4 . 0 0  น .  ณ  หองแถลงขาว  ชั้น  1                      
อาคารเชษฐโชติศักดิ์  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  
หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

 (4)   ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี  ดังน้ี 

        วาระท่ี 1   เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

            (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 



     

  

หนา 2 จาก 4 

    วาระท่ี 2 เร่ือง  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 

          (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

    วาระท่ี 3    เร่ือง อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 

     (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

    วาระท่ี 4 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554   

     (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
  

     วาระท่ี 5 เร่ือง  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

     (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

       การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
         เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
       การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

  ชื่อกรรมการ :  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักดิ์   
     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ :  นายสุวัฒน    เชษฐโชติศักดิ์ 
     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ :  นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ 
     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
    

    วาระท่ี 6 เร่ือง  พิจารณาเร่ืองคาตอบแทนกรรมการ 

     (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

     วาระท่ี 7 เร่ือง  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 

     (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 



     

  

หนา 3 จาก 4 

     

    วาระท่ี 8 เร่ือง  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

     (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ

ในกรณีที ่ที ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากเรื ่องที ่ระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที ่ม ีการแกไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูมอบฉันทะ 

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

 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

       ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผู รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  หรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที ่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ ่ม เติมไดใน 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

 



     

  

หนา 4 จาก 4 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 

  การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท  อารเอส จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันท่ี 19 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น. ณ  หองแถลงขาว ชั้น 1 
อาคารเชษฐโชติศักดิ์  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพราว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
     
      - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

      วาระที่ ..........................   เรื่อง .........................................................................................................................   
          (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
    

    วาระที่ ..........................   เรื่อง .........................................................................................................................   
          (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
 

      วาระที่ ..........................   เรื่อง .........................................................................................................................   
          (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
    

    วาระที่ ..........................   เรื่อง .........................................................................................................................   
          (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 

   วาระที่ ..........................   เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ  (ตอ) 
 

   ช่ือกรรมการ .................................................................................................................................................... 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ .................................................................................................................................................... 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ .................................................................................................................................................... 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ .................................................................................................................................................... 
   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ .................................................................................................................................................... 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ .................................................................................................................................................... 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 


