แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

------------------------------------เขียนที่ ……………………………………….
วันที่ ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ………
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………….………..…………………………………...
สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ ……….…..….….. ถนน ………………..……………..ตาบล/แขวง …………………………….………
อาเภอ/เขต …………….……..…………จังหวัด ………………………………รหัสไปรษณีย์……………..……...….….……..
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ……….………..……………………..………………...
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ..........................................เสียง
หุ้นบุริมสุทธิ ....................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ..........................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 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...............................หรื อ
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี บอลรู ม C เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ .........................................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ .......................................... เสียง
 หุ้นบุริมสุทธิ ......................................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................................เสียง
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รวมสิทธิออกสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
.............................................. เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559
(วาระเพื่อทราบ)
 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง.......................เสียง
 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง งดออกเสียง........................เสียง
 การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ :

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
ชื่อกรรมการ : พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
ชื่อกรรมการ : นางวรรณสุดา ธนสรานาต
 เห็นด้ วย.......................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
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 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการ
(วาระเพื่อทราบ)
 วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง.........................เสียง
 วาระที่ 8 พิจารพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของ
บริษัท ข้ อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง.........................เสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง.........................เสียง
 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง.........................เสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า การ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุค วามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณีที่มี การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

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

หมายเหตุ
1. หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี ใ้ ช้ เฉพาะกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นที่ ป รากฎชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศ และแต่ ง ตั ง้ ให้
คั ส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บฝากและดู แ ลหุ้ นให้ เท่ า นั น้
2. หลั ก ฐานที่ ต้ องแนบพร้ อมกั บ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ คื อ
(1) หนั ง สื อ มอบอานาจจากผู้ ถื อ หุ้ นให้ คั ส โตเดี ย น (Custodian) เป็ นผู้ ดาเนิ น การลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแทน
(2) หนั ง สื อ ยื น ยั น ว่ า ผู้ ลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแทน ได้ รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ คั ส โตเดี ย น (Custodian)
3. ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม อบฉั น ทะ จะต้ องมอบฉั น ทะให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผู้ เข้ าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแน น
ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจานวนหุ้ นให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะหลาย คนเพื่ อ แยกการลงคะแนนเสี ย งได้
4. วาระเลื อ กตั ง้ กรรมการสามารถเลื อ กตั ง้ กรรมการทั ง้ ชุ ด หรื อ เลื อ กตั ง้ กรรมการเป็ นรายบุ ค คล
5. ในกรณี ที่ มี ว าระที่ จ ะพิ จ ารณาในการประชุ ม มากกว่ า วาระที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ างต้ น ผู้ มอบฉั น ทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ใน
ใบประจาต่ อ แบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี บอลรู ม C
ทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
 วาระที่ .......................... เรื่ อง .............................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
 วาระที่ .......................... เรื่ อง..............................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
 วาระที่ .......................... เรื่ อง.............................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
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 วาระที่ .......................... เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ ......................................................................................................................................
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
ชื่อกรรมการ ......................................................................................................................................
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................................
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
ชื่อกรรมการ.......................................................................................................................................
 เห็นด้ วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้ วย.......................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
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