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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 )

อากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ..........................
เขียนที่ ...................................................
วันที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ. .....................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................... สัญชาติ .....................
อยู่บ้านเลขที่ ......................................................... ถนน ............................................. ตาบล/แขวง .......................................
อาเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อำร์เอส จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................. เสียง
หุ้นบุริมสุทธิ .......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
(1) ................................................................................... อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..........................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ....................................................... อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................... หรือ
(2) ................................................................................... อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..........................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ....................................................... อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................... หรือ
(3) ................................................................................... อายุ .................... ปี อยู่บ้านเลขที่ .........................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ....................................................... อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ....................................................
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อเข้ า ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ ม
สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2559 ในวัน ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารลานจอดรถ
ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2558
(วาระเพื่อทราบ)
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ประจำปี 2558
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิ และกำรจ่ำยเงินปันผล สำหรับผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2558

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร : นำยสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมกำร : นำยดำมพ์ นำนำ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมกำร : นำงพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
 เห็นด้วย
วำระที่ 6

 ไม่เห็นด้วย

พิจำรณำเรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร
(วาระเพื่อทราบ)

 งดออกเสียง

วำระที่ 7

พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การ
ลงคะแนนเสียงนั้ นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ห รือ ระบุไว้ไม่ชัด เจนหรือ ใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รั บมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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

หมายเหตุ
1. ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้ เ ข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนไม่ ส ามารถ
แบ่ ง แยกจานวนหุ้ น ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะหลายคนเพื่ อ แยกการลงคะแนนเสี ย งได้
2. วาระเลื อ กตั้ ง กรรมการสามารถเลื อ กตั้ ง กรรมการทั้ ง ชุ ด หรื อ เลื อ กตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คล
3. ในกรณี ที่ มีว าระที่ จะพิจารณาในการประชุม มากกว่ า วาระที่ ระบุ ไว้ ข้ า งต้ น ผู้ ม อบฉัน ทะสามารถระบุเพิ่ มเติ มได้ ใ นใบประจาต่ อ
แบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7
อาคารลานจอดรถ ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ ที่จ ะพึง เลื่อ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -วาระที่ .......................... เรื่อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .......................... เรื่อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .......................... เรื่อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .......................... เรื่อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ .......................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
....................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
....................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
....................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
....................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
....................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

