สิ่งที่ส่งมำด้ วย 8

แบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ข.
(แบบที่ กำหนดรำยกำรต่ ำ งๆ ที่ จ ะมอบฉั น ทะที่ ล ะเอี ย ดชั ด เจนตำยตั ว )
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น................................

8

อากรแสตมป์
20 บาท

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

(1)

ข้ าพเจ้ า ............................................................................................. สัญชาติ ....................................

อยู่บ้านเลขที่ ................................... ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ...................................................
อาเภอ/เขต ..................................................จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อำร์ เอส จำกัด (มหำชน)

โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ............................. เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5)
1....................................................................................................................... อายุ ................... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ................................ถนน ......................................... ตาบล/แขวง ...............................................
อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................. หรื อ
2 ....................................................................................................................... อายุ ................... ปี
อยู่บ้านเลขที่ ................................ถนน ......................................... ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................. หรื อ
3 ....................................................................................................................... อายุ ................... ปี
อยู่บ้านเลขที่ ................................ถนน ......................................... ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................................
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อ เข้ าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน
ข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2556 ในวัน ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง อาร์ เอส
ฮอลล์ ชัน้ 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่ จ ะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่ อื่นด้ วย
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วำระที่ 2 รั บทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกำไรขำดทุน สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ ำย
เงินปั นผล สำหรั บผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
กำรเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ดังนี ้
นำยสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

นำงพรพรรณ เตชรุ่ งชัยกุล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

นำยดำมพ์ นำนำ
 เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัตเิ รื่ องค่ ำตอบแทนกรรมกำร
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี
2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ ของบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)

ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ห รื อระบุไ ว้ ไ ม่ชัด เจน

หรื อ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุมมีก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อจากเรื่ อ งที่ ร ะบุไ ว้ ข้ า งต้ น รวมถึงกรณี ที่ มีก าร
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุก
ประการตามที่ เห็นสมควร
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กิ จการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ท่ีผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
( ..................................................................)
ลงชื่อ ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ............................................................... )
ลงชื่อ ................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
( ................................................................ )
ลงชื่อ ................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
( ................................................................ )

หมายเหตุ
1. ผู้ถื อหุ้น ที่ มอบฉัน ทะจะต้ องมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดีย วเป็ นผู้เข้ าประชุมและออก
เสี ย งลงคะแนน

ไม่ส ามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้น ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะหลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนน

เสี ย งได้
2. ในกรณี ที่ มี ว าระที่ จ ะพิ จ ารณาในการประชุม มากกว่า วาระที่ ร ะบุไ ว้ ข้ างต้ น ผู้ ม อบฉัน ทะสามารถระบุ
เพิ่ มเติมได้ ใ นใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉัน ทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
อาร์ เอสฮอลล์ ชัน้ 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่ จะพึงเลื่ อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่ นด้ วย
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -วาระที่.......................เรื่ อง ......................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.......................เรื่ อง ......................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.......................เรื่ อง ......................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.......................เรื่ อง ......................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่..........................เรื่ อง เลือกตังกรรมการ(ต่
้
อ)
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ .....................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ .......................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ ง
ทุกประการ

ลงชื่อ ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
( ..................................................................)
ลงชื่อ ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
( ............................................................... )
ลงชื่อ ................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
( ................................................................ )
ลงชื่อ ................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
( ................................................................ )
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