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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

Proxy Form Khoh
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น………………………………
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่……………………………………………….
Written at
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ………….
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า ...............................................................................................สัญชาติ.............................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่……….……………ถนน............................................... ตําบล/แขวง………......................................
Address
Road
Sub-district
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ .....................................
District
Province
Zip Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ กบั ........................................................................................
As a Custodian for
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
Being a shareholder of RS Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ ้นรวม ................................หุ้น
และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of
shares
and have the rights to vote equal to votes as follows
หุ้นสามัญ ....................................................หุ้น
และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...........................เสียง
Ordinary share
shares and have the rights to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ .................................................หุ้น
และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...........................เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการ
อิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as
Detailed in the attachment)
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1. ชื่อ………….……………………………….……………………………………. อายุ………………...ปี
Name
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่………………..………....ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………….….….……………
Address
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต……………………….……จังหวัด…………..…....……..รหัสไปรษณีย์……………….………...หรื อ
District
Province
Postal Code
, or
2. ชื่อ………….……………………………………………………………….……. อายุ………………...ปี
Name
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่………………..………....ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………….….….……………
Address
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต……………………….……จังหวัด…………..…....……..รหัสไปรษณีย์……………………..…...หรื อ
District
Province
Postal Code
, or
3. ชื่อ………….……………………………………………………………….……. อายุ………..………...ปี
Name
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่………………..………....ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………….….….……………
Address
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต……………………….……จังหวัด…………..…....……..รหัสไปรษณีย์…………………………...
District
Province
Postal Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องอาร์ เอสฮอลล์ ชั้น 7
อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General
Shareholders’ Meeting of the Year 2013 (“AGM”) on Friday, 19 April 2013 at 14.00 hours at RS Hall room,
7th floor Building No. 419/4 Soi Ladphrao 15, Chomphon Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
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(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี ้ ดังนี ้
In this Meeting I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:
หุ้นสามัญ ...................................หุ้น และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ …………..................หุ้น และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
To consider adopting the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting year
2012.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove Abstain
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วาระที่ 2
Agenda 2

รั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2555
To acknowledge the operating results of the company year 2012.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2555
To consider and approve the Balance Sheet and the Statement of Income for the year
2012.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
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

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ าย
เงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2555
To consider and approve the allocation the net profit as the legal reserve and the
payment of dividends from the operation of the year 2012.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the re-appointment of directors to replace those retied by
rotation.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
The election and appointment of individual director(s) as follows:
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
1. Mr. Surachai Chetchotisak
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
2. Miss Pornpan Techarungchaikul
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นายดามพ์ นานา
3. Mr. Darm Nana
เห็นด้ วย
Approve

งดออกเสียง
Abstain

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove
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วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัตเิ รื่ องค่ าตอบแทนกรรมการ
To consider and approve the director’s remuneration.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556
To consider and approve the appointment of auditors and determination of audit fee for
the year 2013.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้ อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษัท
To consider and approve the amendment of the business object of the company and
approve the amendment of the Clause 3 of the Memorandum of Association.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
To consider any other business (if any).
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั ้นไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be
deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda 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 on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by
myself/ourselves, except for mistaken votes.

ลงลายมือชื่อ …………………..……..……..…….………ผู้มอบฉันทะ
Signature (…….………………………………..……..)Grantor
ลงลายมือชื่อ ………….…………...……..……..……….ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy
ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy
ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy
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หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบค.นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in
Thailand can use the Proxy Form Khoh
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the Proxy form are :
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on
behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form has a permit to act as a
Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at
the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in
order to split his or her votes.
4. วาระเลือกตั ้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the
candidates as a whole or each candidate individually
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such
item in Supplemental Proxy Form Khoh as attached
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

Supplemental Proxy Form Khoh
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholders of RS Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
อาร์ เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
In the Annual General Shareholders’ Meeting of the Year 2013 (“AGM”) on 19 April 2013
at 14.00 hours at at RS Hall room, 7th floor Building No. 419/4 Soi Ladphrao 15, Chomphon Sub-district,
Chatuchak District, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.
วาระที่………..…เรื่ อง……………………………….......……………………………………………
Agenda
Subject
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
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
Subject
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.
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(ข) 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
วาระที่ …………เรื่ อง……………………………………………………………………
Agenda
Subject:
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้ าพเจ้ าของรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความ
จริ งทุกประการ
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and
totally true.
ลงลายมือชื่อ …………………..……..……..…….………ผู้มอบฉันทะ
Signature (…….………………………………..……..) Grantor
ลงลายมือชื่อ ………….…………...……..……..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy
ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy
ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy
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