สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 9
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) ข้ าพเจ้ า ........................................................................................................................... สัญชาติ .....................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ......................................................... ถนน ............................................. ตาบล/แขวง .......................................
อาเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อำร์ เอส จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ ............................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ............................................. เสียง
หุ้นบุริมสุทธิ .......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ............................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
(1) ................................................................................... อายุ ................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ..........................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ....................................................... อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................... หรื อ
(2) ................................................................................... อายุ ................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ..........................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ....................................................... อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................... หรื อ
(3) ................................................................................... อายุ .................... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................
ถนน ................................................... ตาบล/แขวง ....................................................... อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ....................................................
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อเข้ า ประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ ม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2560 ในวัน ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี บอลรู ม C เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อ ที่จ ะพึง เลื่อ นไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2559
(วาระเพื่อทราบ)

วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ประจำปี 2559

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงดจ่ ำยเงินปั นผล ประจำปี 2559

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 4

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล

ชื่อกรรมกำร : นำยพิศิษฐ์ ดัชณำภิรมย์
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมกำร : พลเอกไพโรจน์ พำนิชสมัย
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมกำร : นำงวรรณสุดำ ธนสรำนำต
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วำระที่ 5

พิจำรณำเรื่องค่ ำตอบแทนกรรมกำร
(วาระเพื่อทราบ)

วำระที่ 6

พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัทฯ
ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุน และอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท
ข้ อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 9

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้ าพเจ้ า ไม่ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไว้ ห รื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อใน
กรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผ้ รู ั บมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ั บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

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

หมายเหตุ
1. ผู้ ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้ เข้ า ประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนไม่ส ามารถ
แบ่ง แยกจานวนหุ้น ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉั น ทะหลายคนเพื่ อ แยกการลงคะแนนเสี ย งได้
2. วาระเลื อ กตัง้ กรรมการสามารถเลื อ กตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรื อ เลื อ กตัง้ กรรมการเป็ น รายบุค คล
3. ในกรณี ที่ มีว าระที่ จะพิจารณาในการประชุม มากกว่า วาระที่ ระบุไว้ ข้ างต้ น ผู้ม อบฉัน ทะสามารถระบุเพิ่ มเติ มได้ ใ นใบประจาต่อ
แบบหนัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งวิ ภ าวดี บอลรู ม C
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -วาระที่ .......................... เรื่ อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .......................... เรื่ อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .......................... เรื่ อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ .......................... เรื่ อง .........................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ .......................... เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
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
ชื่อกรรมการ
....................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ

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

