
อากรแสตมป 
20 บาท 

 

 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   

(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

เขียนที่ ……………………………………….  

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

 (1)  ขาพเจา ……………………………………………………………….………..…………………………………... 

สํานักงานต้ังอยูเลขที่ ……….…..….….. ถนน  ………………..…………….. ตําบล/แขวง …………………………….……… 

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

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน  (Custodian)  ใหกับ……….………..……………………..………………... 

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................. หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง  ดังน้ี 

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

 หุนบุริมสุทธิ ........................................ หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................. เสียง 
(2) 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 ..................................................  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม 
สามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแถลงขาว ชั้น 1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว 15  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 หรือ ที่
จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

     มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

     มอบฉันทะบางสวน  คือ 

    หุนสามัญ ..................................................หุน   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ........................................... เสียง 

   หุนบุริมสุทธิ ........................................... หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได............................................. เสียง 
 

รวมสิทธิออกสียงลงคะแนนไดทั้งหมด .............................................. เสียง    
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  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี  ดังน้ี 

        วาระท่ี 1   เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

       วาระท่ี 2 เร่ือง  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

       วาระท่ี 3   เร่ือง อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

        วาระท่ี 4   เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

       วาระท่ี 5   เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
 

      การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

      เห็นดวย.......................เสียง   ไมเห็นดวย........................ เสียง  งดออกเสียง..................... เสียง 
    

      การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ :  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักดิ์   
    เห็นดวย.......................เสียง   ไมเห็นดวย........................ เสียง  งดออกเสียง..................... เสียง 

ชื่อกรรมการ :  นายสุวัฒน    เชษฐโชติศักดิ์ 
    เห็นดวย.......................เสียง   ไมเห็นดวย........................ เสียง  งดออกเสียง..................... เสยีง 

 ชื่อกรรมการ :  นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ 
    เห็นดวย.......................เสียง   ไมเห็นดวย........................ เสียง  งดออกเสียง..................... เสียง 
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       วาระท่ี 6 เร่ือง  พิจารณาเร่ืองคาตอบแทนกรรมการ 

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

       วาระท่ี 7 เร่ือง  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
   

    วาระท่ี 8    เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

           (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา  

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 

(6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ

ในกรณีที ่ที ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากเรื ่องที ่ระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที ่มีการแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค .  นี้ ใช เ ฉพาะกรณีที่ ผูถือ หุนที่ปรากฎ ชื่อ ในทะ เบียน เปน ผูล งทุนตา งประ เทศ  และแตง ตั้ ง ให  
คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนให เทา น้ัน  

2 . หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ  คือ  
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน  (Custodian)  เปนผูดํา เ นินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันวา ผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ได รับอนุญาตประกอบธุรกิจ  คัสโตเดียน  (Custodian)  

3 . ผู ถือ หุนที ่ม อบฉันทะจะตอ งมอบฉันทะให ผู รับมอบฉันทะ เพีย ง ร า ย เ ดีย ว เปน ผู เ ข า ประชุมและออก เสีย งล งคะแนน   
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให ผู รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  

4 . วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้ ง ชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
5 . ในกรณีที ่มีว า ระ ที่จ ะพิจ า รณาในการประชุมมากกวา ว า ระ ที่ร ะบุไ วข า งตน  ผู มอบฉันทะสามารถระบุ เพิ ่ม เ ติม ไดใน  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ  ค .  ตามแนบ   
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    ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 

  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.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
    

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

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

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

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
    

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

     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

    เห็นดวย.........................เสียง   ไมเห็นดวย........................... เสียง  งดออกเสียง........................ เสียง 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

    

           


